INSTRUCCIONS PER PRESENTAR-SE ONLINE A LES PLACES DE PRÀCTIQUES
Si voleu presentar-vos a una de les 8 places de pràctiques remunerades del Consell Comarcal del
Pallars Sobira heu de presentar la vostra sol·licitud per instància genèrica. El termini per presentar-se
acaba avui dimecres 18 a les 24h i la única opció que queda és fer-ho online amb certificat digital (si no en
teniu podeu donar-vos d’alta al servei idCat mòbil que és instantani).
Us facilitem doncs unes instruccions per fer els tràmits:
L'Oferta de pràctiques és la següent:
•
1 plaça Oficina Jove (pdf): Perfil de comunicació i/o gestió cultural
•

2 places Medi Ambient (pdf): Perfil d'Educació ambiental, Biologia, Ciències

•

1 plaça Arxiu Comarcal (pdf): Perfil Administratiu

•

1 plaça Turisme (pdf): Perfil Traducció interpretació Anglès/Francès

•

1 plaça Telecentre (pdf): Perfil Administratiu

•

1 plaça Administració-Secretaria (pdf): Perfil Administratiu, Comptabilitat, Dret

•

1 plaça Habitatge (pdf): Perfil Administratiu

Consulteu les bases del concurs de selecció: https://www.pallarssobira.cat/sites/default/files/ftpupload/
edicte_signat.pdf
Per presentar-vos a una de les places us cal fer la sol·licitud via instància genèrica (telemàtica o presencial). Avui
ja només sou a temps de fer-la online!
•

Instància online (cal tenir certificat digital. Us el podeu fer instantani amb la opció idcat mòbil!)
A la instància haurieu d'adjuntar tots els documents que tingueu que acreditin el que diu el vostre CV
(formació, títols, experiència laboral, informe de vida laboral si el teniu, etc)

PASSOS A SEGUIR:
1.
Donar-se d'alta a idcat mòbil (en el cas que no teniu certificat digital o no el sabeu fer anar)
Presentar Instància online al Consell Comarcal del Pallars Sobirà especificant a la sol·licitud quines
places us interessa presentar i adjuntar al formulari tots els documents que tingueu que acreditin
allò que feu constar al CV.
COM DONAR D'ALTA EL TEU IDCAT MÒBIL?
2.

El procés de registre en línia és accessible des de l'adreça https://idcatmobil.seu.cat.
1- L’opció ‘Alta sense certificat’ la poden utilitzar només les persones que tinguin nacionalitat espanyola.
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El segon pas és introduïr algunes de les vostres dades d'identificació:

El número i la data de caducitat del DNI, la data de naixement i el codi de barres de la Targeta Sanitària
Individual (TSI) que lliura el CatSalut.
No sabeu on trobar la data de validesa del DNI? És aquí:

No sabeu quin codi de la vostra CatSalut heu de posar? És aquest:
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En la pantalla següent es demanarà el telèfon mòbil, a efectes d'identificació i gestió d'avisos, així com
el correu electrònic i el codi postal. Posteriorment, s'enviarà una contrasenya d'un sol ús al mòbil
informant que s'haurà d'introduir per finalitzar l'alta al registre.
Ara ja teniu donat d'alta el vostre idCat mòbil!

Ara ja podeu fer la instància online!
PAS 1: Anar a https://ja.cat/instanciasobira
Cliqueu el botó "Empleneu la Sol·licitud"

PAS 2: Identificar-vos. Poseu les dades del vostre iDcat mòbil

PAS 3: Ompliu el formulari, fent constar les places a les quals us voleu presentar i adjuntant els documents
que tingueu (titulacions, etc.) i cliqueu continuar per presentar la sol·licitud!

